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 :من نحـن
حتى  ومن الصفر الكرام عمالئنا فور زد للجودة هي شركة عصرية لتطوير األعمال. ندعم 

الوصول ألقصى درجات سلم النمو والنجاح. من خالل إبداع أفكار مشروعات تجارية، إجراء  
دراسات الجدوى، االهتمام بمتطلبات التراخيص، تصميم املواقع اإللكترونية، إدارة منصات 

، تقديمكم إلى األسواق، إنشاء نظام إلدارة الجودة، تقييم األداء، تقديم  االجتماعيالتواصل 
ورة بشأن التحسينات املمكنة، تدريب املوظفين، والترتيب للحصول ىلع شهادات  املش

 واالعتماد، وأكثر من ذلك بكثير. الجودة 
 

 :االســم
 "فور زد" ألننا:اخترنا تسمية 

 عن كثب، القتراح الحلول.  تدقيقو زوومنقوم بعمل  •
 أي أخطاء أو ممارسات تحيد عن املعايير.  إزالةنعمل منهجًيا ىلع  •
 لدى العاملين روح الحماس والرغبة بالتحسين، لضمان أداء صحي ومستدام. نعزز •
 . ات العمل ألماكن خالية من عدم املطابق  زواياتحويل جميع ، بنحقق مًعا الهدف املراد •
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 :مناـامه
 . الحاضرةالجـودة  وإثراءة،  غائبالجـودة ال خلق •
 

 :قيمنا األسـاسـية
 التبسـيط،  •
 األمـانة،  •
 االهتمام بالتفاصـيل،  •
 والفاعلـية.  •
 

 :يتـناؤر
 األيزو أبسط، وقابلة للتطبيق.  معاييريف النمو والنجاح من خالل جعل  ءعمالالمساعدة  •
 ، وليس عبر تلقينها كإرشادات وتعليمات. كثقافة يف مكان العملزرع مبادئ الجودة  •
 يف جميع البلدان املجاورة. وأفقًيابمزيد من الخدمات واملنتجات،  عمودًياالنمو  •
 الشرق األوسط.يف الستشارات األيزو وإدارة الجودة  رقم واحدأن نكون  •
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 :خدماتـنا
 ... مهنا ما نقدمه لك

 األيزو. اتشهادالتأهيل والحصول ىلع ، والجودةنظام استشارات إدارة  •
 ي. كاديمواالعتماد األ ،التعليماستشارات جودة  •
  ملعتمد من اإليركاا الرئيسي واملراجع املدقق اختبار  الجتياز  التأهيلية الدورات تنفيذ •

لعدد من مواصفات األيزو املختلفة، كإدارة الجودة، والبيئة، والسالمة املهنية،   ،الدولية
 وأمان املعلومات، وسالمة الغذاء. 

 ية. والتدريب واالستشارات ىلع أفضل ممارسات السالمة الحي •
 . الثغرات يف األداء والتشغيلالتدقيق الداخلي والخارجي وتحليل  •
 .وصقل املهارات الشخصية واإلدارية ،تنمية املوارد البشرية وتقييم األداء •
 جدوى.الدراسات عمل  ، وستراتيجي االتخطيط لا •
 . واألنشطة التجارية  خيص للشركاتادعم التر •
التواصل وسائل الدعاية، وإدارة حسابات جميع و تصميم وتقييم املواقع اإللكترونية •

 . االجتماعي
 . واأليزو الجودة إدارة بمجال والتثقيفية العامة التدريبية الدورات وتنظيم تقديم •
 

 
 من اللحظة األولى، نعدكم بالشعور معنا بالراحة، والثقة، واملصداقية 



 

 

 Page | 5  
 

 

 

 
 أفضل استشارات لأليزو والجودة يف الشرق األوسط   -فور زد للجودة  

 

 قوتـنا: نقـاط
 ستختاروننا ... هذه األسبابل

 نحن ال نخشى املنافسين ألننا األفضل.  •
 نتحدث لغتكم، وننتمي إلى ثقافتكم.  •
 نبني عالقات شخصية مع عمالئنا.  •
 فورية لعمالئنا، فدائًما نحن بالقرب منكم.االستجابة العالية وال •
 نمتلك فريق عمل معتمد دولًيا، وحاصل ىلع أىلع الشهادات العلمية واملهنية.  •
 لدينا خبرة محلية طويلة باملنطقة، لذا فنحن واقعيون أيًضا.  •
 نستخدم نهًجا قائًما بالكامل ىلع الحقائق، وهذا هو أقصر الطرق.  •
 األسرع واألكثر دقة. نقدم تقييم األداء  •
 نحن خبراء يف التدريب الشخصي، والتدريب الجماعي.  •
 فنحن طرف مستفيد من نجاحكم، ولسنا مجرد مقدمي خدمة.  االجوار، لذبنعيش   •
 من حيث التكلفة، فقط قارن وقرر. واألنسب فضل األنحن  •
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 رسالة رئيس مجلس اإلدارة:
لشركة   التنفيذي  والرئيس  مؤسس  الشريف،  طارق  أنا 
القيام  هو  شركتنا  من  الغرض  للجـودة.  زد  فور 

األعمال. ويف جوهرها،  يف مجال  باستشارات   تطوير 
املعايير  هو   ومطابقة  الجودة  إدارة  تحديات  حل 

لقيام  لعمالئنا ونطمح    ما نعد بههو  هذا  واملعقدة.  
 سياق شامل ومستدام.يف   به

لطاملا اعتقدت أنه عندما يتعلق األمر بتحديد وإيصال رؤية وأهداف الشركة، فإن اإليجاز هو 
 فضيلة. 

 ركز باستمرار ىلع:حن نن

رضي عمالئنا، وهي ضمان النمو واالحتفاظ ت الجودة االستثنائية هي ما  - الجودة •
 بقاعدة العمالء. 

الطريقة العملية التي نطور   بلالخدمة املمتازة ليست مجرد مفهوم نظري؛  - الخدمة •
 بها والء العمالء. 

هي القوة الدافعة وراء نمونا ىلع   نقاش،املصداقية التي ال تقبل ال - املصداقية •
 املدى القصير والطويل. 

أفراد وكفريق  ا كدائًممستعدين   يجعلنا هالتزام بالنسبة لنا، ألن وذروة األداء ه - األداء •
 لبذل قصارى جهدنا. 

 شركة برؤية نفخر بها ومستقبل مشرق واثقون منه! -هذه هي شركة فور زد للجـودة 
 

 
 د. طارق الشـريف 

 رئيس مجلس اإلدارة         
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 شـهادات العمـالء:
 

 حمد مصطفىأد.  
 ن مارينا، البحري اتمالك مجموعة صيدلي

ودة هو حًقا حقيقي؛  ـشعار فور زد للج❞
سيصبح األيزو سهاًل باملعنى الحريف 

 ❝ للكلمة!
 

 

 السيد جورج بوب
 مؤسس ورئيس شركة فيليكس أرابيا، أملانيا

نوصي دائًما بـ فور زد للجـودة   فسو ❞
 ❝ةبالثقكشركة محترفة وجديرة 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://omanis-for-tolerance.com/ar/
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 تواصـل معـنا:
 5807 3399 973+   الهاتف: 

   +90 5050 3040 16 

 info@the4z.com  روني: تالبريد اإللك

 www.the4z.com/ar  املوقع اإللكتروني: 
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